
Forslag )l Handlingsplan 2022-23 for Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv  

Handlingsplanen dækker perioden fra maj 2022 5l maj 2023.  

Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i selskabets formålsparagraf. Handlingsplanen godkendes på 
generalforsamlingen. Bestyrelsen ønsker at arbejde med det, der interesserer medlemmerne og opfordrer 
derfor 5l dialog. 

1. Temadag om arbejdsrehabilitering i eBeråret 2022. En temadag for ergoterapeuter, der arbejder 
indenfor ArbejdsreEet rehabilitering og ergoterapeuter der har et ønske om at komme 5l at arbejde 
indenfor området. Temadagen tager afsæt i ergoterapeutens rolle på området, og hvilke metoder 
og redskaber man kan have fordel af at læne sin praksis op ad. Hold øje med ergonomi.dk for dato/
)lmelding. 

2. Samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv om forskellige ak5viteter: 
a. Fælles hjemmeside, Ergonomi.dk 
b. Årligt fælles Arbejdslivsseminar (10. maj, 2022)  
c. Fælles eBer- og videreuddannelseskurser, der er planlagt følgende: 

i. Forebyggelse af smerter ved kontorarbejde - d. 7. september 2022 - 5lmeld dig på 
ergonomi.dk 

3. Oplæg på Generalforsamling 20. april 2022 om arbejdsrehabilitering ved Louise Jensen og Sif 
Meyhoff Nissen om temadag vedr. arbejdsrehabilitering med afsæt i ergoterapeutens rolle på 
området, og hvilke metoder og redskaber man kan have fordel af at læne sin praksis op ad. 

4. Repræsenteret i Ergoterapeu[oreningens Videnskabelige Råd  
5. Repræsenteret i Ergoterapeu[oreningens Specialistråd og Specialistnævn 
6. Repræsenteret i AM-PRO - Paraplyorganisa5on for arbejdsmiljøfaglige foreninger og selskaber 
7. Informa5on og inspira5on 5l faglig ajourføring ved opslag på sociale medier (Facebook og LinkedIn - 

søg på Ergoterapeuter i Arbejdsliv) og via Nyhedsbreve 
8. Dialog med medlemmerne på sociale medier og 5l arrangementer 
9. Følge forskning, undersøgelser og praksis med arbejdsliv faglig relevans, formidle relevante nyheder 

indenfor området samt fremme implementering af forskningsresultater i praksis og indsamle ideer 
5l praksisforskning på området 

10. Udarbejde retningslinjer for at medlemmer kan søge midler 5l at arrangere temadage. Eller deltage 
i konferencer/temadage 

11. Deltage i fagrelevante temadage og konferencer  
a. Arbejdslivsseminar 2022 
b. ERGO22 
c. Fagligt Træf 2022 
d. Safe Pa5ent Handling and Movement - NIVA konference 2022 

12. Ad hoc: 
a. samle input og kommentarer 5l høringssvar fra medlemmerne 
b. udarbejde høringssvar 5l faglige spørgsmål 
c. udtalelser 5l myndigheder og presse vedr. emner på området, herunder ny lovgivning 

13. Planlægge og gennemføre generalforsamling for EFS Ergoterapeuter i Arbejdsliv 

Invita5on 5l medlemmerne om at byde ind på nye fokusområder. 


